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Azkenerako abestia 
 
ALKARTUTA GOAZEN 
aurrera kantari 
bideak zabalduz 
betiko pozari. 
 
Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun 
badator-eta Jaunaren betiko egun: 
hor dugu, distiratsu egunsentiko argitasun. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
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DAMU OTOITZA 
 
† Jesusen eskakizunak geuretzat ez balira lez 
hartzen doguz. Damutu gaitezan: 
     —Jesus Jauna: zure ikasleentzat eskakizun 
bereziak dituzuna, erruki, Jauna. 
     —Jesus Jauna: zure ikasleen lehen aukera izan 
nahi dozuna, Kristo, erruki. 
     —Jesus Jauna: zuri jarraitzeko erabagi sendoa 
eskatzen deuskuzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
     † Bere Semearen jarraitzaile burutsu nahi 
gaitu Jainkoak. Zuzendu deioguzan, ba, eskari 
arduratsuak: 
  
—Bateatuen alde: bilatu daien aukerea Jesusen 
jarraitzaile, ikasle eta autorle dirala ezagutzeko 
eta norberetzeko… Eskatzen deutsugu, Jauna, -
Aita zaitugulako. 

 
 

—Hondamenetik urten-ezinik dagozan herrial-
deen alde: izan daien besteon laguntza, eta 
erruki ezaugarriak jaso daiezan… Eskatzen deu-
tsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
  
—Erruki barik aurrean erabiliak diran emaku-
meen alde, umeen eta zahar eta gaisoen alde: 
errukira eroan gaiezan eta alkar zaintzera eta 
maitatzera… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita 
zaitugulako. 
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Betor gugana Jaunaren, 
      gure Jainkoaren, gozotasuna  
eta sendotu begi Harek gure eskuen lana;  
sendotu dagiala, bai, gure lana. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Zer sentitzen ete dogu irakurgai honetako berbak entzutean, 
ia dana dakigula, ia dana menperatzen dogula, ia danaren 
jaun eta jabe garala uste dogunean? Apaltasun apur bat ez 
ete dogu behar? Horixe emongo deusku irakurgai honek. En-
tzun! 
 
 
Jakituriaren liburutik   (Jkd 9, 13-18) 
 
Zein gizakik ezagutu daike Jainkoaren asmoa? 
Nork ulertu Jaunak gura dauana? 
Gizaki hilkorron gogoetak kaskarrak dira, 
gure ideiak ziurtasun bakoak. 
Gure gorputz galkorra arimarentzat zama da, 
eta lurrezko txabola honek 
berez kezkati dan espiritua nekatuarazoten dau. 
Nekez igarten deutsegu lurreko gauzei 
eta kostata aurkitzen irispidean doguna ere. 
Nork, beraz, arakatuko ditu zerukoak? 
Nork ezagutu eikean zure asmoa, 
Zeuk emon ez bazeuntso jakituria 
eta zerutik bialdu zeure espiritu santua? 
Holan bakarrik izan zan zuzena lurtarren jokabidea, 
holan ikasi eben gizakiek zer dozun atsegin, 
eta salbatu ziran jakituriaren bidez. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Urtean zeharreko 23. domeka ho-
netan Jesusek estu jarriko deuskuz gauzak, eta 
hasieratik izan behar dogu argi gure hemen ego-
tea zergaitik dan: Jesusen jarraitzaile eta ikasle 
izan gura dogulako, ala beste edozein arrazoi-
gaitik?  
Entzungo doguzan, eta mahairatuko jakuzan, 
eskabideak lehenengoentzat izango diralako. Ea 
gehienok garan Jesusen ikasle eta jarraitzaile 
izan gura dabenen artekoak. Ospatu daigun alai-
tsu hasiz abesten. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 

† Egunero gure kurutzea hartzeko aginduz, 
bere jarraitzaile eta erreinuaren eraikitzaile 
egiten gaituan Jauna ozenki goretsi daigun. 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
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OTOITZA 
 
Gugazko zure jokabidea, Jauna, 
ez da gu behartzea, guri dei egitea baino. 
Beti joango zaiakuzala aurretik, dinoskuzu, 
eta inoiz ez deuskuzula huts egingo. 
 
Zuri jarraitzen deutsugun artean, Jesus, 
gure eguneroko kurutzearen zamapean 
gure  makaltasunak agerian jarten jakuz 
eta apaltasun otoitzera garoez. 
 
Hantxe aurkitzen dogu Jainko Aita/Ama 
bere jakituriatik guri emon-guran, 
zuri jakintzaz eta askatasunez jarraitzeko 
eta ez ustezko betekizunez eta itsu-mustuan. 
 
Esker oneko agertu gura gaiatzuz, Jesus 
eta eskatzen deuskuzunari erantzun ahal izateko 
argia eta adorea eskatzen deutsuguz 
eta izan gaitezala gauza 
      kurutzea egunero hartzeko. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

 
 

R/. Jauna, gure ihesleku Zeu izan zara,  
 gizalditik gizaldira 
 

Gizakia hautsera bihurtuarazoten dozu,  
esanez: «Bihurtu lehenera, gizakiok».  
Bai, mila urte zure begietan   
atzo igaro zan eguna adina, gaualdi bat adina. R/. 
 
Hor daroazuz gizakiak,  amesa lez dira;  
ernetzen dira goizean bedarra lez: 
goizean erne eta loratzen da-eta,  
arratsaldean zimeldu eta ihartzen. R/. 
 

Irakatsi egiguzu geure egunen kontua eroaten,  
zuhurtasunaren muinaz jabetu gaitezan. 
Bihurtu zakiguz, Jauna! Noiz arte?   
Errukitu zaitez zeure zerbitzariez. R/. 
 
Asetu gagizuz goizero zeure maitasunaz,  
poztu gaitezan eta zoriontsu izan 
      geure egun guztietan. 
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—Zergaitik diran kristau, edo kristau izatea zer-
gaitik itzi daben ez dakienen alde: Jesusen ja-
rraitzaile izateko bideak aurkitu daiezan, eta 
haren autorle sutsu bihurtu daitezan… Eskatzen 
deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
  
—Eliz alkartea osotzen dogunok gero eta ardura-
tsuago izatea bilatu daigun, eta taldetxoetan 
esku hartzeko ahaleginak egin daiguzan… Eska-
tzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
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Zelango apaltasuna Paulorena, eta zelango erregua, txarto 
egin dauan, eta horregaitik heriotzaratua izan daiteken, ba-
ten alde egiten dauana. Entzun! 
 
San Paulo Apostoluak Filemoni egindako gutunetik   (Flm 
9b-10. 12-17) 
 
 Anaia: Nik, Paulok, dagoaneko zahartua eta orain, gai-
nera, Kristo Jesusegaitik kartzelan nagoan honek, mesede bat 
eskatu gura deutsut kartzelan sortu dodan nire seme Onesi-
morentzat. Barriro bialtzen deutsut bera, ene bihotz-
bihotzeko dodan hau. 
 Neugaz euki gura neban, zure ordez zerbitzari izan nen-
gian, Barrionagaitik kartzelan nagoala. Holan ere, ez dot zure 
baimen barik ezer egin gura izan, mesede hori gogoz egin 
dagizun eta ez behartuta. 
 Beharbada, horretarako egin eutsun alde apur batez, gero 
betiko hartu zengian, eta ez esklabo lez, esklabo baino zere-
dozer gehiago, anaia maite lez baino. Maite-maitea da nire-
tzat, eta zenbatez maiteago ez ete da izango zuretzat, bai 
gizon eta bai kristau dan aldetik. Beraz, fedean adiskide ba-
nozu, hartu egizu Onesimo neu banintz lez. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Ba ete dakigu zergaitik garan kristau edo Jesu-
sen jarraitzaile? Sasoia dogu jesarri eta Jesusi 
jarraitzeko erabagia hartzeko. Egin deiogun ha-
rrerea ebanjelioari Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 14, 25-33) 
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 Aldi haretan, jente-talde handiak joiazan Je-
susegaz; Honek, hareekana bihurturik, esan eu-
tsen: «Norbaitek Nigaz etorri gura badau, eta 
bere aitamak eta emaztea, seme-alabak eta 
anai-arrebak, eta bere burua ere baino mai-
teago ez banau, ez daiteke izan nire ikasle. Bere 
kurutzea hartu eta Nire ondoren ez datorrena ez 
daiteke nire ikasle izan. 
 Izan ere, zuetako nork, torrea egin gura ba-
dau, jesarri eta ez ditu aurretik gastuen kontuak 
ataraten, amaitzeko lain ba ete dauan ikusteko? 
Bestela, zimenduak hartu ondoren amaitu ezin 
izango baleu, hori ikustean barre egingo leus-
kioe guztiek, esanez: "Hona hau eregiten hasi 
zoan eta ezin izan jok amaitu". 
 Edota zein erregek, beste baten kontra ge-
rrara joan nahi badau, jesarri eta eta ez dau al-
dez aurretik deliberatzen, ea hamar mila gizon 
nahiko dituan, hogei milagaz kontra jatorkonari 
aurre egiteko? Eta ezetz ikusten badau, bestea 
oraindino urrun dala, mandatariak bialduko deu-
tsoz bakea eskatuz. 
 Era berean, zuetako inor ez daiteke nire 
ikasle izan, dituan guztiei uko egiten ez badeu-
tse». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 


